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CONSÓRCIO DE MILHO E FEIJÃO-CAUPI

Figura 3. Esquema do plantio de uma fileira de feijão-caupi para uma 
fileira de milho.
Fonte: Cardoso et al. (1999), adaptada pelo autor.

Figura 4. Plantio de uma 
fileira de milho para uma 
fileira de feijão-caupi. 

A distância entre as covas de feijão será de 25 centímetros (um palmo). A quantidade de sementes em cada 
cova será de 3 a 4, tanto para o feijão-caupi quanto para o milho .

Plantio do feijão-caupi e milho em fileiras alternadas (Figuras 3 e 4)
Foto: Milton José Cardoso

SISTEMAS DE PLANTIOS INDICADOS

O plantio consorciado, associado ou casado é 
um tipo de cultivo onde se plantam, de forma or-
ganizada, duas ou mais espécies de plantas na 

mesma área ao mesmo tempo. Um dos tipos de 
consórcios mais comum é milho plantado com 
feijão-caupi.

Podem-se citar as seguintes vantagens do 
plantio consorciado: melhor aproveitamento 
dos recursos disponíveis, como água, luz e nu-
trientes, já que as plantas do consórcio têm 
exigências diferentes; maior produção de ali-
mentos por área, uma vez que, na maioria das 
vezes, são necessários de 1,5 ha a 2,0 ha de 
monocultivo para se obter a mesma produção 
de 1,0 ha consorciado; diminuição dos riscos, 
pois se uma cultura falhar a outra pode produ-

zir; melhor controle do mato e da erosão, visto 
que as culturas consorciadas promovem uma 
melhor cobertura do terreno; melhor aprovei-
tamento da mão de obra, porque os ciclos das 
culturas e os tratos culturais normalmente em 
culturas consorciadas são diferentes; possibi-
lidade de obtenção de diferentes produtos em 
uma mesma área, contribuindo para a diver-
sificação da alimentação e da fonte de renda 
das famílias. 

VANTAGENS DO PLANTIO CONSORCIADO OU CASADO (ARAÚJO; CARDOSO, 1980; MAFRA, 1984)

Figura 1. Esquema do plantio de milho e feijão-caupi na mesma fileira.
Fonte: Cardoso et al. (1999), adaptada pelo autor.

Figura 2. Plantio de milho e 
feijão-caupi na mesma fileira.

Colocar de duas a três sementes de milho ou feijão-caupi por cova. As covas de feijão-caupi devem ficar no 
meio das covas do milho.

Foto: Milton José Cardoso

Plantio de feijão-caupi e milho na mesma fileira (Figuras 1 e 2).

Figura 5. Esquema do plantio de uma fileira de milho para duas fileiras 
de feijão-caupi.
Fonte: Cardoso et al. (1999), adaptada pelo autor.

Figura 6. Plantio de uma 
fileira de milho para duas 
fileiras de feijão-caupi.

A distância entre as covas de feijão será de 25 centímetros (um palmo). A quantidade de sementes em cada 
cova será de 3 a 4, tanto para o feijão-caupi quanto para o milho.

Plantio de uma fileira de milho para duas fileiras de feijão-caupi(Figuras 5 e 6).
Foto: José Câmara 

Figura 7. Esquema do plantio de duas fileiras de milho para três fileiras 
de feijão-caupi.
Fonte: Cardoso et al. (1999), adaptada pelo autor.

Plantio de duas fileiras de milho para três fileiras de feijão-caupi (Figuras 7 e 8).

Figura 8. Plantio de duas 
fileiras de milho para três 
fileiras de feijão-caupi. 

Foto: Milton José Cardoso

A distância entre as covas de feijão será de 25 centímetros (um palmo). A quantidade de sementes em cada 
cova será de 3 a 4, tanto para o feijão-caupi como para o milho.

Figura 9. Esquema do plantio de três fileiras de milho para três fileiras 
de feijão-caupi.
Fonte: Cardoso et al. (1999), adaptada pelo autor.

Figura 10. Plantio de três 
fileiras de milho para três 
fileiras de feijão-caupi.

Plantio de três fileiras de milho para três fileiras de feijão-caupi (Figuras 9 e 10).
Foto: Milton José Cardoso 

A distância entre as covas de feijão será de 25 centímetros (um palmo). A quantidade de sementes em cada 
cova será de 3 a 4, tanto para o feijão-caupi como para o milho.

As cultivares de feijão-caupi mais indicadas para os esquemas mostrados acima são as de porte semiereto 
e ereto. Para os feijões de porte semienramador e enramador o espaçamento deverá ser aumentado para 
80 centímetros entre fileiras, conservando-se a distância de 25 centímetros entre covas.
O agricultor deverá escolher um esquema que seja mais apropriado as suas necessidades, ou seja, plantar 
o maior número de fileiras da espécie de que ele precise mais.


